
A maior coleção 
de informação 
jurídica do mundo
em uma plataforma de Inteligência 
Artificial, que entende o Direito e 
fica mais intuitiva a cada clique.
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de estudantes das melhores universidades do 
mundo aprendem com a vLex

livros, periódicos científicos e 
jornais na íntegra*

 *os números e o tipo de conteúdo variam de acordo com o pacote escolhido 
   (ver panfletos anexos)

servidores públicos usam a vLex 
para auxiliar suas tarefas diárias 

acordos com as editoras mais 
importantes do mundo* 

de documentos indexados de mais de 
130 países, incluindo doutrina, legislação, 
jurisprudência e notícias*
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Acesso ilimitado e 
multiusuário por IP, 
intranet, extranet, 
portal da instituição e/
ou login e senha, após 
o primeiro acesso na 
plataforma

Tecnologia exclusiva vRank, que 
prevê, de maneira automática, quais 
dos resultados têm mais probabilidade 
de melhor atender o pesquisador, 
sendo possível ordená-los por data, 
relevância e popularidade

Download dos 
documentos na íntegra 
em diversos formatos

Tecnologia vCite, 
que reconhece 
automaticamente as 
menções a cada citação 
jurídica e enriquece 
o documento com 
hiperlinks que levam às 
citações

Busca inteligente vLex Smartsearch  
em todos os tipos de documentos e 
na íntegra do texto: pesquisa simples e 
pesquisa avançada, com diversos filtros 
que permitem elaborar uma estratégia 
de busca para melhores resultados

Customização do perfil do usuário, a qual permite criar pastas, alertas, 
destaques e anotações, marcar documentos como favoritos e compartilhá-los



Estatísticas de 
acesso em tempo 
real de documentos 
visualizados e de 
downloads

Extensão do Google Chrome, que 
incorpora o conteúdo da vLex nos 
seus resultados do Google a partir 
do navegador Chrome. Assim, exibe 
automaticamente todas as páginas com 
citações de conteúdo jurídico visitadas, 
com links automáticos e acesso direto 
aos documentos mais importantes 
da vLex, além de notícias jurídicas 
relacionadas

Acessibilidade 
Mobilidade: acesso ininterrupto ao 
conteúdo de qualquer dispositivo móvel 
e de qualquer lugar (não limitado à 
instituição assinante);
Visual: funcionalidades de aumento de 
fonte, contraste e proximidade da tela;
Auditiva: o arquivo .doc facilita o uso 
de softwares para leitura audível do 
documento

Registros MARC 
(catalogação legível 
por computador) para 
integração com o 
Sistema de Bibliotecas

Tradução do 
conteúdo para 13 
idiomas, inclusive 
da legislação e da 
jurisprudência, sendo 
possível a exibição, 
lado a lado, do 
documento original e 
do traduzido

vlex.com.br

@vlex_brPara mais informações ou 
para solicitar uma conta de 
teste para a sua instituição, 
entre em contato conosco:

brazilteam@vlex.com
(61) 98111-0657


